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Op zaterdag 5 November 2016 vindt de Parkstad Zorgbeurs 
plaats in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. De 
Parkstad Zorgbeurs is onderdeel van Gezondheidsbeurs 
Limburg. Tijdens deze beurs wordt de bezoeker op een 
aantrekkelijke en interactieve manier geïnformeerd over een 
breed aanbod van zorg gerelateerde diensten en producten van 
meer dan honderd verschillende organisaties.

Breed aanbod
In vervolg op de eerdere edities van de Parkstad Zorgbeurs, streeft 
de organisatie er opnieuw naar om de bezoeker van de beurs op een 
aantrekkelijke en interactieve manier te informeren over een breed 
aanbod aan diensten en producten. Het is een beurs voor jong en 
oud. We besteden aandacht aan verschillende thema’s; gezondheid, 
zorg en welzijn, eten en drinken, beauty en wellness, wonen en 
leven, vakantie en vrije tijd, dienstverlening en maatschappij. Naast 
deze hoofdthema’s vindt de bezoeker informatie over zorg en 
financiën en over leren en werken in de gezondheidszorg.

Belangenbehartiging
Patiëntenverenigingen en belangen- en vrijwilligersorganisaties 
geven voorlichting en steun aan mensen met een ernstige, 
chronische of levensbedreigende ziekte of aandoening. Het 

verwerken van het ziek zijn en het versterken van de mogelijkheden, 
de draagkracht en de onafhankelijkheid. Over hoe om te gaan 
met een ziekte of aandoening. Een betere kwaliteit van leven. 
Zelfredzaamheid van mensen en deelname aan de maatschappij. 
Verschillende organisaties die zich tijdens de Parkstad Zorgbeurs 
presenteren geven deze hulp, advies of begeleiding.

Workshops, testen en metingen 
Een bezoek aan de Parkstad Zorgbeurs staat tevens garant voor 
een veelzijdig, gezond en interactief dagje uit!
Zo kun je tijdens de beurs presentaties en demonstraties bijwonen 
met uitgebreide informatie over diverse onderwerpen en actief 
deelnemen aan verschillende workshops, testen en metingen.

Remcom presenteert: Partners Parkstad Zorgbeurs
Met trots stellen wij u graag alle partners voor van de Parkstad 
Zorgbeurs 2016. Een evenement als deze valt of staat met het 
vinden van de juiste partners om de continuïteit van het evenement 
te kunnen waarborgen. Voor het 5e jaar op rij is MEANDER Groep 
hoofdpartner van deze beurs voor jong én oud! Door te kiezen voor 
partner worden van Parkstad Zorgbeurs etaleren deze partijen zich 
op een onderscheidende manier. Onderstaand een overzicht van de 
partners van Parkstad Zorgbeurs.

Marktstraat 6, Kerkrade
(045) 545 63 51  | info@impulskerkrade.nl 

Kruisstraat 103, Heerlen 
(045) 560 25 25  | info@alcander.nl   

Kijk eens op 
www.impulskerkrade.nl
of www.alcander.nl 

Of neem contact 
met ons op.

Iedereen doet mee 
bij Impuls en Alcander

  DOE MEE!! WANDELVOETBAL VOOR 55+  

R o d a  J C  O l d  S t a r s

Walking
Football

  MELD U AAN VIA 045 631 70 28 OF  

  WALKINGFOOTBALL@RODAJC.NL  

  IEDERE WOENSDAG TUSSEN  

  10.00 – 12.00 UUR  €2,- EIGEN BIJDRAGE  
  INCLUSIEF KOPJE KOFFIE ACHTERAF  

LIKE ONZE FACEBOOK PAGINA

WWW.PARKSTADZORGBEURS.NL



www.cicerozorggroep.nl

Vriendelijk, 

 vertrouwd en 

vakkundig

Ik voel me thuis bij Cicero

Cicero 
Zorgservice

0900 500 9 500
(gratis)

24/7 bereikbaar

Tijdens de Parkstad Zorgbeurs staan onze medewerkers u 
graag te woord.

Behoefte aan zorg ontstaat meestal geleidelijk. 
Zeker als mensen  ouder worden. Maar soms kan 
er behoefte zijn aan acute zorg,  bijvoorbeeld 
door een gebroken heup of plotselinge ziekte. 
In alle gevallen staan de  medewerkers van 
 Cicero Zorggroep en Cicero Thuis voor u klaar. 
Wij  bieden een totaalpakket aan.

Hulp thuis
Zo kunt u, wanneer u thuis woont,  behoefte 
hebben aan ondersteuning. U kunt bij 
ons terecht voor een warme maaltijd of 
deelname aan activiteiten. Ook bieden 
wij dagver zorging en dagbehandeling. 
Of bijvoorbeeld persoonlijke verzorging 
en gespecialiseerde verpleging na zieken-
huisopname.

Revalidatie
Ook voor revalidatie kunt u bij Cicero 
 terecht. Bijvoorbeeld na een beroerte of 
na een operatie. Onze specialisten maken 
samen met u een behandelplan zodat u zo 
snel en goed mogelijk herstelt en weer 
zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren. 

Zorgcentra
Als thuis wonen niet meer lukt, dan kunt 
u toch dichtbij huis terecht bij Cicero 
 Zorggroep voor verzorgingshuiszorg of 
verpleeghuiszorg. Cicero heeft 10 moderne 
zorgcentra, verspreid over Zuid-Limburg 
(o.a. in de regio Parkstad).

Cicero Expertisecentrum voor 
 behandeling en begeleiding 
Onze ervaren behandelaren (onder meer 
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logo-
pedisten, diëtisten, psychologen en spe-
cialisten ouderengeneeskunde) werken 
samen en delen hun kennis in het Cicero 
Expertisecentrum voor behandeling en 
begeleiding.
Bij deze specialisten kunt u terecht als 
u thuis woont, in het zorgcentrum of 
als u bij Cicero Zorggroep revalideert. 
Vraag naar de mogelijkheden tijdens de 
Parkstad Zorgbeurs!

Wilt u meer weten over ons zorgaanbod, heeft u vragen 
over zorgtoe wijzing, indicaties, de  ingewikkelde nieuwe 
wetten en regels in de zorg of wilt u een afspraak maken? 
Neem dan contact op met  Cicero Zorgservice.

C 80 - M 100 - Y 40 - K 10

40% grijs

www.meandergroep.com

Welkom
bij 

Meander

Mensen 
met 

aandacht

Welkom op het Meander Plein
Meander biedt mensen de ondersteuning die écht nodig is; niet 
teveel en niet te weinig, maar wel uitgaande van wat mensen, zo 
nodig met hun naasten, nog zelf kunnen. Ook zoeken we steeds 
naar slimme oplossingen die mensen minder afhankelijk maken 
van zorg. Zo helpen medewerkers van Meander mensen de eigen 
regie over het leven te behouden of weer op te pakken. Daarom 
heeft de MeanderGroep als centraal thema op de Parkstad 
Zorgbeurs 2016: 

Samen maken we de zorg.
Tijdens de Parkstad Zorgbeurs kunt u kennismaken met: 

 ( slimme oplossingen  om zelfstandig, prettig en veilig te 
leven. Van het nieuwe zorgen tot hulp bij een schoon en 
opgeruimd huis. Van specialistische verpleegkundige zorg tot 
ondersteuning van mantelzorgers.

 ( een voorproefje van het gastvrijheidsconcept van Meander: 
onze wijkzorgcentra hebben restaurants waar bewoners en de 
buurt elkaar ontmoeten. 

 ( de Zichtbare Schakels van Meander Thuiszorg, 
wijkverpleegkundigen die het vaste aanspreekpunt voor 
bewoners, huisartsen en andere professionals zijn. U kunt 
bij hen terecht met al uw vragen over gezondheid, veiligheid 
en wonen. Ook kunt u hulpmiddelen uitproberen bijvoorbeeld 
voor het aan- en uittrekken van steunkousen.

 ( zorg-/aanleunwoningen in Kerkrade, Simpelveld en 
Landgraaf: zelfstandig wonen met de zekerheid van 24 uur 
ondersteuning indien nodig binnen enkele minuten.

 ( Logeerhuis Parkstad in Kerkrade voor allerlei vormen van 
tijdelijk verblijf (herstelzorg, eerstelijnszorg, respijtzorg).

 ( Meander’s zorg voor bijzondere doelgroepen: 
 • geriatrische revalidatiezorg in de Hamboskliniek, een 
  intensief op maat gemaakt revalidatieprogramma om na 
  een ziekenhuisverblijf terug te keren naar huis.
 • een Parkinsonverpleegkundige
 • ketenzorg voor mensen die een CVA (beroerte) hebben 
  gehad; van ziekenhuis, revalidatie in het verpleeghuis tot 
  nazorg thuis

 ( Meander Zorgservice met een uitgebreid pakket 
aanbiedingen op het gebied van cursussen, gemaksdiensten 
en aantrekkelijke kortingen bij sportscholen, zwembaden en 
vele andere gezondheidsactiviteiten. Een aantal partners van 
Meander Zorgservice presenteren hun bijzondere aanbod. Van 
een demonstratie van aangepaste kleding tot een uitleg over 
de bodyscan.

 ( de Meander Winkel (in samenwerking met Vegro) voor het 
kopen of lenen van allerlei artikelen op het gebied van 
zorg en welzijn. Bij deze stand kunt u ook terecht voor het 
meten van bloeddruk, uittesten van een hometrainer en het 
boodschappenspel

 ( fysiotherapie, ergotherapie en diëtetiek bij Meander voor een 
advies op maat

 ( Paro de zeehond, een robot met verrassende mogelijkheden 
voor mensen met dementie

 ( mogelijkheden om te werken in de zorg

Kortom er is weer veel te zien en te beleven. Komt u een kijkje 
nemen? U bent van harte welkom.

Zorgcentra 
Revalidatiecentrum 
Zorg Thuis
Hospices 
Verzorgd Wonen

Klantenserv ice:  T  0900 777 4  777

Dementie is een ziekte die niet altijd wordt begrepen. 
Om de gedragsveranderingen die horen bij dementie 
op een ongedwongen, educatieve manier onder de 
aandacht te brengen, heeft Sevagram een bijzonder 
computerspel ontwikkeld.

Speel zelf de gratis game en vergroot uw kennis en 
inlevingsvermogen voor mensen met dementie.  

Download de game nu in de Appstore of Playstore of 
speel de game op www.dementiegame.nl

KENT U IEMAND MET DEMENTIE?



Doorlopend programma met onder meer
 ( Test je gehoor in 3 minuten bij de stand van Beter Horen

 ( Mobiel en online uw bankzaken doen door Rabobank Parkstad 
Limburg (wordt terug gebeld door Mark Berendsen)

 ( Gratis voetencheck en een professioneel advies door Hanssen 
Footcare

 ( Prikactie Diabetes door Diabetesvereniging Nederland

 ( Werking van een Dialysemachine door Elyse Klinieken voor 
Nierzorg

65 Plus Vitaal 
Portaal met informatie over zorg, 
gezondheid en vitaliteit

Adelante
Revalidatie volwassenen en kinderen, 
speciaal onderwijs, wonen en audiologie

Alzheimer Parkstad Limburg 
Aandacht voor Alzheimer & Dementie

Arbopro
Arbodienst

Arcus College
Opleidingen Zorg & Welzijn

Bessems Hoortechniek
Audiologische Hulpmiddelen

Beter Horen
Voorlichting & Gehoortesten

Breij Letselschade 
Letselschade

Buddyzorg Limburg 
Buddyzorg Limburg biedt sociaal 
emotionele steun en begeleiding aan 
mensen die lijden aan een ernstige 
lichamelijke en/of levensbedreigende 
ziekte

Chiropractie Rugkliniek Heerlen 
Chiropractie

Cicero Zorggroep 
Zorggroep voor ouderen en mensen met 
een beperking

Click4friends
Welzijn & Vriendschap

Clïentenraad / Huisartsenpraktijk 
Oostelijk Zuid-Limburg
Zorg

Coach-Ster
Individuele begeleiding

Coöperatie Limburgse Zorgboeren
Ondersteuning aan mensen

D’r Sjalter 
Kluswerkzaamheden

Diabetesvereniging Nederland 
Informatie en deskundig advies over 
diabetes en een gezonde leefstijl

Dohmen Hair
Pruiken - Bandana’s - Mutsen en Sjaals

Elyse Klinieken voor nierzorg 
Dialysecentrum

Energetix Fit and Wellness 4 You
Energetix magneetsieraden en therapie

Ergotherapie Parkstad 
Ergotherapeutische behandelingen, advies 
en training

Fontem Medisch Pedicure
Medisch Pedicure & Voetverzorging

Gemeente Kerkrade Afdeling Welzijn
Gezondheid

Hanssen Footcare
Totale voetzorg, maatschoenen en 
podotherapie

Heerlijk Hulp
Hulp in- en rondom woning

Kalida B.V.
Voedingssuplementen

MaAn, the luxury of nature
Medisch pedicure, verkoop en productie 
van lamswol en alpacawol

Maandag
CV-Check en Sollicitatietips

Meander
Zorggroep

Meander Homeservice 
Particuliere hulp voor iedereen, geen 
indicatie nodig!

Meander Hulp Thuis
Thuis Hulp bij het huishouden

Meander Paramedische Dienst 
Diverse diensten van Meander

Meander Thuiszorg 
Zorg aan huis

Meander Winkel 
Praktische ondersteuning, lenen en kopen

Meander Wonen met Zorg
Woonvoorzieningen

Meander Zorgservice 
Hulp bij gezond leven

Medior Comfort 
Ergonomische stoelen en krukken

MediReva
Medische hulpmiddelen en 
verzorgingsmaterialen

MEE Zuid-Limburg 
Ondersteuning bij leven met een 
beperking

Meyra
Revalidatietechniek

Mondriaan
Mondriaan is een instelling voor 
geestelijke gezondheidszorg in Limburg

Myrna van Dalfsen
Begeleidingen bij afvallen

N-Joy 4 kidz
Diverse soorten opvang en begeleiding 
voor kinderen tussen 6-25 jaar met een 
verstandelijke en/of psychische beperking

Netwerk Palliatieve Zorg
Pallilatieve Zorg

Neven Matrasreiniging
Matrasreiniging & Matrasbeschermers

Nova-zorg
Kwaliteit in zorg

Novizorg
Gehandicaptenzorg

NVVS Nederlandse Vereniging voor 
Slechthorenden 
Belangenbehartiger voor iedereen met een 
hoorprobleem

OefenTherapie Parkstad 
Oefentherapie

Oil ‘n More
Produceren en verkopen verzorgende 
oliën

Oldekamp Medisch 
Elastische kousen, MammaCare, Braces, 
Sportcompressie

Op de Bies
Huizen en dagverblijven voor verstandelijk 
gehandicapten

Ortho-technics BV 
Hulpmiddelen prothesen en orthesen

Orthopedie Limburg 
Orthopedische Schoenen, maatschoenen 
en steunzolen

Praktijk voor integrale manuele therapie 
A. Aretz
Cranio Sacraal therapie

PVVN Patiënten Vereniging Voor 
Neurostimulatie 
Patiëntenvereniging Neurostimulatie

Rabobank Parkstad Limburg 
Financiële Diensten

Ruggesteun
Ruggesteun biedt in Parkstad 
ondersteuning aan mantelzorgers

SCA Hygiene Products 
Incontinentiemateriaal en verzorgend 
wassen

Senioren Zorg Plan
Thuiszorg

Sevagram
Zorg Wonen Welzijn

Siriz
Hulp, voorlichting en opvang bij 
onbedoelde zwangerschap

Smeets Loopcomfort 
Expertisecentrum voeten, schoenen, 
bewegen

Schildklier Organisaties Nederland SON 
Voorlichting

Spronken Orthopedie 
Orthopedie, Therapeutisch Elastische 
Kousen en Borstprothesen

Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad 
Limburg
Informele zorgondersteuning gebundeld 
in het CIZO (Centrum voor Informele 
Zorgondersteuning) Parkstad

Stichting Philadelphia Zorg 
Gehandicaptenzorg

Stichting Verpleeghuis Bergweide 
Verpleeghuis

Stichting wens in beweging
Kinderambulance

Stichting Wensulance
Uitvoeren van wensritten

Therapoot
Therapie, training en individuele 
begeleiding

Thuis in Limburg
Thuis in Limburg is een samenwerking 
van negen woningcorporaties in Limburg

Toon Hermans Huis Parkstad
Inloophuis voor mensen met kanker en 
hun naasten en nabestaanden

V!GO B.V.
Technische Orthopedie

Welzijnsgroep / Alcander

Welzorg Nederland BV 
Hulpmiddelen & Verpleegartikelen

Zorg & Co
Coöperatie voor zzp-ers in zorg en intra- 
en extramurale zorg

Zorg & Gezelschap 
Thuiszorg

Zorgdetail
Gehandicaptenzorg

DEELNEMERS

PARTNERS

Programma
Een bezoek aan de Parkstad Zorgbeurs staat garant voor een veelzijdig, gezond en interactief dagje uit! Zo kunt u presentaties en demonstraties 
bijwonen met uitgebreide informatie over diverse onderwerpen en actief deelnemen aan verschillende workshops, testen en metingen. Programma met 
exacte tijden ontvangt u bij binnenkomst van de beurs.

Presentaties & Workshops
Diverse lezingen, presentaties en workshops staan op het programma 
tijdens de Parkstad Zorgbeurs. Bij binnenkomst ontvangt u het 
programma met tijdschema. Met onder meer:

 ( Algemene gehoorproblemen en tinnitus door Adelante

 ( Algemene gehoorproblemen, hulpmiddelen naast hoortoestellen 
en communicatietraining door Adelante

 ( Dyslexie 18+ers door Adelante

 ( Qineto, bewegen is beleven door Rabobank

 ( Parkinson, dementie en CVA door Meander

 ( Het is niet altijd gemakkelijk als je naaste met psychische 
problemen worstelt. Hoe zoek je hulp voor jezelf? Door 
Mondriaan

 ( Eerste hulp bij psychische klachten, hoe pak jij dat aan? Door 
Mondriaan.

 ( Werelddans door Alcander/Impuls

 ( Body en Mind door Alcander/Impuls

 ( Samenwerking tussen Zorgen & Zo en Therapoot door 
Therapoot.

Creatieve Therapie als 
communicatiemiddel bij dementie.
Graag nemen we jullie mee in ons dagelijks werk als Creatief 
Therapeut binnen verpleeghuis Bergweide. De verbazingwekkende, 
ontroerende en zeer bijzondere contactmomenten zijn te mooi om 
niet te delen.

Al deze ervaringen komen tot stand vanuit een deskundige 
benaderingswijze waarin we jullie graag willen betrekken.

Vanuit verpleeghuis Bergweide voorzien de Creatief Therapeuten dan 
ook een interactieve workshop. 
Hierbij staan beleving en interactie centraal, waarbij we jullie op 
een ervaringsgerichte wijze meenemen in de mogelijkheden van 
Muziektherapie, Dans-bewegingstherapie en Dramatherapie als 
communicatiemiddel bij dementie.

We kijken ernaar uit om deze ervaringen met jullie te delen!Onderdeel van MediReva
HulpmiddelwereldHu

lpm

iddelwereld.nl

Meander Zorggroep
 ( Klantenservice: Informatie over onder andere 

personenalarmering

 ( Meander Thuiszorg: De wijkverpleegkundigen geven antwoord 
op alle vragen rondom zorg en geven demonstraties van diverse 
handige hulpmiddelen.

 ( Team High-Care: Specialistische verpleging, Mammacare en 
wondzorg.

 ( Het Nieuwe Zorgen: Beeldbellen. Neem via een iPad contact op 
met uw wijkverpleegkundige. Kom naar onze stand en probeer 
het zelf uit.

 ( Het Nieuwe Zorgen: Medido, een slimme medicijndispenser, die  
werkt met een volautomatisch uitgiftesysteem. Hij zorgt ervoor 
dat u de juiste medicijnen op het juiste moment ontvangt en u 
wordt eraan herinnerd om deze in te nemen.

 ( Het Nieuwe Zorgen: We Helpen. Burenhulp op een nieuwe, 
eigentijdse manier.

 ( Paro de zeehond, een robot met verrassende mogelijkheden voor 
mensen met dementie.

 ( Logeerhuis Parkstad in Kerkrade voor allerlei vormen van tijdelijk 
verblijf (herstelzorg, eerstelijnszorg, respijtzorg).

 ( Zorgkaart Nederland, wat vindt u van MeanderGroep? Waardeer 
ons.

 ( Maak bij de stand van Gastvrijheid kennis met ons 
gastvrijheidsconcept, onze wijkzorgcentra hebben restaurants 
waar bewoners en de buurt elkaar ontmoeten.

 ( Paramedische Dienst, fysiotherapie, ergotherapie en diëtetiek bij 
Meander voor een advies op maat.

 ( Vacatures: Kom lang bij Meander Werk voor diverse vacatures.

 ( Meander Wonen: o.a. het  Salto-slot, veilig en snel toegang tot uw 
woning met een elektronische deurcilinder.

 ( Meander Winkels in samenwerking met Vegro: doe mee met het 
boodschappenspel of test een home-trainer uit.

 ( Meander Zorgservice: Gratis iPad/tablet-training voor Plus-
abonnees, voordeelshoppen

 ( Garderobedokter. Past kleding precies volgens uw wens aan! 

 ( VitaK DEXA scan: in drie minuten een meting van uw 
lichaamssamenstelling en botdichtheid.

 ( Meander Homeservice: Particuliere hulp voor iedereen, geen 
indicatie nodig.

 ( Meander Hulp Thuis: Hulp bij het Huishouden: ondersteuning 
als u door ziekte of beperkingen niet meer alles zelf kunt doen in 
huis.

 ( Bijzondere zorg: CVA Ketenzorg Parkstad, Parkinson-
verpleegkundigen, Geriatrische revalidatiezorg en Hulp bij 
Dementie Parkstad

 ( Verblijf met zorg: Alle informatie over het (kleinschalig) wonen bij 
Meander.

 ( Vrijwilligerswerk: leuk om te doen!

 ( Buddyzorg Limburg: Ondersteuning voor thuiswonende, ernstig, 
lichamelijk zieke kinderen,  jongeren en volwassenen.

 ( Steunpunt voor Mantelzorg/Ruggesteun: Ondersteuning 
mantelzorgers.

LIKE ONZE FACEBOOK PAGINAWWW.PARKSTADZORGBEURS.NL



www.verpleeghuisbergweide.nl

Een aandeel in elkaar

Bel (045) 5334000 of kijk op rabobank.nl/samenbankieren voor meer informatie

Kunt u niet zelfstandig naar een vestiging van de Rabobank komen? En heeft u contant geld nodig?

Dan is de Rabo Geld Express een oplossing. Uw geld wordt bij u thuisbezorgd wanneer u het nodig

heeft. Neem contact met ons op voor meer informatie over de kosten van de Rabo Geld Express. 

Zelfstandig blijven bankieren.

Met de Rabo Geld
Express.

Zo lang mogelijk
meedoen.

Zorg & Gezelschap 
 
Zorg met persoonlijke aandacht! 

 Persoonlijke verzorging/ verpleging 
 Huishoudelijke hulp 
 Gezelschap 
 Individuele begeleiding   

Neem gerust contact op voor het maken van een afspraak. Wij helpen u 
graag vrijblijvend bij het aanvragen van zorg. 

Telefoon:  088 - 018 77 88  
Email:  info@zorgengezelschap.nl 
Website:  www.zorgengezelschap.nl 

WWW.NOVIZORG.NL

Wij helpen u zoveel mogelijk in 
zelfstandigheid te leven, zodat u uw 
eigen keuzes kunt blijven maken. Dat 
doen we met dagactiviteiten op een van 
onze locaties, maar ook met persoonlijke 
ondersteuning bij u thuis. NOVIzorg 
werkt ook samen met uw gemeente en 
heeft reeds 400 cliënten. Wat kunnen we 
voor ú betekenen?  

NOVIzorg ondersteunt mensen 
die een beperking hebben, of 
die (tijdelijk) een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken.

Zelfstandig wonen, leven en mobiel zijn is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Daarom biedt Hulpmiddelwereld tal van uitgekiende 
hulpmiddelen waarmee u kunt gaan en staan waar u wilt. Zodat u 
zelfstandig én met meer plezier woont en leeft. 

Bezoek onze stand op de eerste verdieping. De adviseurs van 
Hulpmiddelwereld laten u graag kennismaken met de vele 
mogelijkheden die er zijn. Uiteraard kunt u ook contact met ons 
opnemen voor een demonstratie bij u thuis. 

Onderdeel van MediReva
HulpmiddelwereldHu

lpm

iddelwereld.nl

Weerhuisweg 4
6226 NC Maastricht 

hulpmiddelwereld.nl

3DI 1

Zelfstandig wonen: 
helemaal thuis in eigen huis!

www.adelante-zorggroep.nl 

revalidatie na kanker

gehoorproblemen & tinnitus
u kunt een lezing over dit onderwerp bijwonen,
raadpleeg het programma.

hartklachten

sport & bewegen

dyslexie bij volwassenen
u kunt een lezing over dit onderwerp bijwonen,
raadpleeg het programma.

Bezoek onze stand.
Adelante geeft meer informatie over:

www.adelante-zorggroep.nl

Verpleeghuis Bergweide
Doelstelling, missie en visie van Verpleeghuis Bergweide
Verpleeghuis Bergweide is een kleine zelfstandige organisatie met een 
platte organisatiestructuur.

Doelstelling
De kernactiviteit van Stichting Verpleeghuis Bergweide is het verlenen 
van intramurale verpleeghuiszorg aan bewoners met een 
psychogeriatrische of een somatische zorgvraag die beschikken over 
een daartoe strekkende indicatie van het CIZ.

Het accent in de zorg ligt op het geven van belevingsgerichte zorg in een 
kleinschalige opzet binnen het verpleeghuis. 

Missie 
Verpleeghuis Bergweide wil aan psychogeriatrische en somatische 
zorgvragers huisvesting, verzorging en verpleging bieden in een 
woonomge-ving die past bij de beleving van de bewoners. Het accent in 
de zorg ligt op het geven van belevingsgerichte zorg in een 
kleinschalige opzet binnen het verpleeghuis. De algemeen christelijke 
levensbeschouwing is daarbij het uitgangspunt. De missie van het 
verpleeghuis is ”gewoon wonen”. 

Vanaf 2013 biedt Bergweide extra murale zorg. Dit gebeurt in de vorm 
van Volledig Pakket thuis, maar ook als incidentele ondersteuning op 
basis van een indicatie.

Zorgvisie
Leidraad bij onze zorgverlening is onze zorgvisie. Uitgangspunt van 
deze visie is de mens die in alle fasen van het leven vrij en autonoom is, 
maar ook behoeftig, kwetsbaar, afhankelijk en sterfelijk. Kwetsbaarheid 
en afhankelijkheid zijn fundamenteel verbonden met het mens zijn. 
Bergweide staat in een christelijke traditie, waarin de mens te midden 
van de schepping beelddrager van God genoemd wordt. 

Als werkorganisatie streeft de stichting ernaar om de medewerkers 
zekerheid te bieden en een werkomgeving waarin zij zich als mens 
gekend en gewaardeerd voelen. 



Opeens wordt uw wereld zoveel groter

Bij Welzorg kunt u artikelen lenen, huren en kopen op het gebied van mobiliteit, gezondheid, zelfredzaamheid en 
comfort voor een vitaal leven. Wij informeren u graag over ons volledige leen, huur, koop assortiment en onze 
diensten voor auto-en woningaanpassingen. Samen met u kijken onze medewerkers naar de best passende 
oplossing.

Kijk voor al onze vestigingen op www.welzorg.nl/vestigingen of neem  
contact met ons op via telefoonnummer 0900 – 040 00 97 (geen extra belkosten).

LENEN
HUREN
KOPEN

Kom naar Welzorg voor ons uitgebreide assortiment
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WWW.LIELETSELSCHADE.NL

UW GESPECIALISEERD ADVOCAAT 

BIJ VERKEERSONGEVALLEN, ARBEIDS-

ONGEVALLEN EN MEDISCHE FOUTEN  

Gespecialiseerd letselschade-advocaat Daniël Lie uit Heerlen behandelt uw dossier 
altijd geheel zelf en met 20 jaar ervaring weet hij als geen ander een vuist te maken 
tegen onwelwillende verzekeraars. Uw dossier wordt dus niet afgeschoven op een 
stagiair of een jurist. Daniël Lie behandelt uitsluitend letselschadezaken en is lid van de 
Vereniging van Letselschade Advocaten LSA en lid van de Vereniging voor Slachtoffers 
van Personenschade ASP. Daniël Lie: “Soms moet er geprocedeerd worden om de 
impasse te doorbreken. Aan pappen en nathouden heb je niets.” 

ONTEVREDEN OVER UW HUIDIGE BELANGENBEHARTIGER  
OF OVER UW RECHTSBIJSTANDVERZEKERING? 
Mail geheel vrijblijvend en kosteloos uw vraag naar lie@lieletselschade.nl. U 
krijgt dan binnen 48 uur een gratis second opinion waar u mee verder kunt. 

het natuurlijke 
alternatief 

voor iedereen

Op zoek naar een zorgboerderij 
bij u in de buurt? Ga naar:

www.limburgsezorgboeren.nl

Coöperatie Limburgse Zorgboeren | Steegstraat 5 6041 EA Roermond | info@limburgsezorgboeren.nl | 0475-355797

Dat kan in de skybox van het  
Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. 
 

Maandag t/m vrijdag: van 08.00 tot 16.00 uur.

U bereikt de Bloedafname via de Hoofdingang/fanshop.  

De priklocatie bevindt zich op de derde etage 

(bereikbaar via lift).

bloedprikken?

www.zuyderland.nl

Wij verzorgen de acquisitie  
voor de volgende bladen:

 • Zorgbelang (huis voor de Zorg)
• Gezond Idee (MUMC+ / azM)

• Zuyderland Magazine (Zuyderland MC)
• Thuiskomen (Vivantes Ouderenzorg)

• Beurskrant (Parkstad Zorgbeurs)
• Beurskrant (Gezondheidsbeurs Limburg)

• Northern Star (NATO JFC  
Headquarters Brunssum)

• Newcomers Guide (NATO JFC  
Headquarters Brunssum)

• ZUID Magazine
 • Shopping Euregio Guide

• Gastro Euregio Guide
• Gastvrij Magazine

• Heerlijk 50 plus

Van der Scheurstraat 109 - 6413 VG Heerlen
045-7509550 - 06-50298807 - mail@randalesser.nl

www.randalesser.nl

Wilt u zelf iets uitgeven!?

Wilt u zelf iets uitgeven!!, neem dan  

eens vrijblijvend contact op, dit kan ook  

bv. voor een jubileum van een vereniging 

zijn, of op het werk een gelegenheid.

We sell media in the best way

Rumpenerstraat 70 - 6443 CG Brunssum
Tel.  045 - 52 68 313

Heerlerbaan 197a - 6418 CD Heerlen
Tel. 045 - 30 30 390

www.or thopedie- l imburg.nl
info@or thopedie- l imburg.nl



Altijd met aandacht voor u en uw persoonlijke situatie,
daar kunt u op vertrouwen.

Bel voor meer info en zorgaanvragen 0900 699 0 699
of kijk op www.meandergroep.com

C 80 - M 100 - Y 40 - K 10

40% grijs

Mensen 
met 

aandacht

Bel voor 

Meander is er voor iedereen!

“MEANDER
ZORGT OOK VOOR 

UW PEUTER”

“EEN ROLLATOR KOOP
IK BIJ MEANDER”

“MEANDER HELPT 
MIJ BIJ HET

HUISHOUDEN”

“MEANDER
BEGELEIDT MIJ BIJ 

HET AFVALLEN”

“FYSIOTHERAPIE 
REGEL IK VIA
MEANDER”

“MEANDER KAN 
OOK MIJN WOND

VERZORGEN”

“MEANDER HELPT
U BIJ UW DAGELIJKSE 

VERZORGING”

“KAPPER OF 
OPTICIEN AAN 
HUIS REGEL IK 
VIA MEANDER”

“MEANDER HELPT
MIJ OM ZELFSTANDIG 

TE WONEN”

“MEANDER
MAAKT MIJN LEVEN

LEUKER”

“MEANDER IS HET
AANSPREEKPUNT 

IN UW WIJK”

Meander is de grootste partner/deelnemer aan de Parkstad Zorgbeurs

Samen 
maken we 

de zorg

Altijd met aandacht voor u en uw persoonlijke situatie,
daar kunt u op vertrouwen.

Bel voor meer info en zorgaanvragen 0900 699 0 699
of kijk op www.meandergroep.com

Tot z iens op
het Meanderp le in !

C 80 - M 100 - Y 40 - K 10

40% grijs

Mensen 
met 

aandacht

Bel voor 

Meander is er voor iedereen!

“MEANDER
ZORGT OOK VOOR 

UW PEUTER”

“EEN ROLLATOR KOOP
IK BIJ MEANDER”

“IK KIES VOOR 
KRAAMZORG 

VAN MEANDER”
“MEANDER HELPT 

MIJ BIJ HET
HUISHOUDEN”

“MEANDER
BEGELEIDT MIJ BIJ 

HET AFVALLEN”

“FYSIOTHERAPIE 
REGEL IK VIA
MEANDER”

“MEANDER KAN 
OOK MIJN WOND

VERZORGEN”

“MEANDER HELPT
U BIJ UW DAGELIJKSE 

VERZORGING”

“KAPPER
OF OPTICIEN

AAN HUIS REGEL IK 
VIA MEANDER”

“MEANDER HELPT
MIJ OM ZELFSTANDIG 

TE WONEN”

“MEANDER
MAAKT MIJN LEVEN

LEUKER”

“MEANDER IS HET
AANSPREEKPUNT 

IN UW WIJK”

Meander is de grootste partner/deelnemer aan de Parkstad Zorgbeurs


